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Els exalumnes EMPRENEDORS
Marc_SOY
Can Marc és el nom del restaurant que, des de fa tres anys, regenta en Marc Soy Ros, de 28 anys, a Girona. Aquest exalumne del
CETT va formar-se com a tècnic superior en restauració durant els
anys 1999-2001 i va decidir dur a terme el seu propi projecte després d’un viatge a França motivat pel seu interès per ampliar els
coneixements i l’experiència laboral. “Un cop acabats els estudis
vaig decidir, amb un company del CETT, marxar un any a l’estranger -concretament a París-, on vaig començar a treballar en un restaurant guardonat amb una estrella Michelin. Des de l’Escola em
van ajudar molt a l’hora de fer aquest viatge. De fet, sempre que
puc recomano a tothom a marxar un temps, ja que és una experiència molt enriquidora i vam aprendre-hi molt. Després de treballar a La cuina de Can Pipes, restaurant de Girona amb una estrella
Michelin, i a d’altres restaurants, em va passar pel cap la idea d’engegar un negoci propi. I així va ser. Vaig trobar un local a Girona...

i allà va néixer Can
Marc.”
Gràcies a la formació
que va cursar al CETT
en Marc va aprendre
“moltíssim sobre com
es gestionava una
empresa de restauració. Un cop fet realitat el meu somni hi
he pogut aplicar tot
el que em van ensenyar a l’Escola. Ara
mantinc una molt
bona relació amb
alguns del professors, que m’han visitat al restaurant i hi han menjat. Això fa molta il·lusió”.
En Marc és un apassionat del món de la restauració: “Des de petit
ja tenia clar que volia ser cambrer, i sempre ho deia als meus pares.
Ara veig com el meu somni s’ha materialitzat. Puc treballar en el
que sempre havia desitjat fer i tinc el meu propi negoci. Ara bé,
també penso que has de dur al cor aquesta vocació pel món de la
restauració, ja que es tracta d’una feina molt sacrificada, que
requereix molta dedicació i esforç! Iniciar aquest camí ha estat díficil i hi he dedicat moltes hores -com en tot negoci els primers anys
són complicats!- però el resultat ha pagat la pena! Estic molt content de tenir el meu restaurant i em fa molta il·lusió que Can Marc
dugui el meu nom. Per això, el meu principal objectiu professional
segueix sent consolidar el negoci i a la llarga obrir altres restaurants, però penso que no cal córrer. És important fer la feina ben
feta i gestionar bé Can Marc perquè no és gens fàcil, ho ben asseguro, i calen moltes hores de dedicació. n

El desè sopar d’antics alumnes del CETT, una cita molt especial
“El 2 de març a les 21.00 h tenia una cita especial a l’Hotel Alimara: m’havia de retrobar
amb els antics companys d’estudis. Unes setmanes abans havia rebut una carta convocant-me a aquest sopar organitzat per l’Associació d’Antics Alumnes del CETT.
Haig de reconèixer que inicialment em va envair una certa reticència, escepticisme,
mandra..., però quan amb gran sorpresa vaig rebre una trucada d’un antic company
quasi oblidat, alguna cosa es va remoure dins meu, una mena d’il·lusionada nostàlgia. I
de cop, vaig recordar els meus 20 anys, quan era estudiant, i els moments viscuts al CETT.
“On seran els meus companys? Què hauran fet durant aquest temps? Els reconeixeré?
Em coneixeran?” De cop, tenia clar que havia d’assistir al sopar i retrobar-me amb ells.
Amb molta il·lusió i una mica de nervis, vaig arribar a l’Hotel Alimara. Vaig intentar reconèixer algú o que algú em reconegués però com que ningú tenia semblant d’estudiant (ni
que fos “antic”) vaig arribar a pensar que m’havia equivocat de lloc... però no! Allà hi havia els meus companys! Després d’un somriure nerviós mentre intentava recordar algun nom, va ser el torn de cares de sorpresa, abraçades i il·lusió, molta il·lusió. Fins i tot algun professor
va compartir amb nosaltres l’entranyable sopar, així com el Sr. Espuña, tota una institució en aquests records retrobats i a qui cal agrair
la presència. També m’agradaria mostrar un sincer agraïment a l’Associació d’Antics Alumnes del CETT per haver-me permès recuperar velles
amistats que, amb els anys, han guanyat en maduresa i experiència. Velles amistats que, des d’ara, gaudiré d’una forma diferent, nova. n
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